
«Igaüks tajub ingleid erinevalt, mina näen neid ja kuulen 
nende juttu,» avaldab ingliterapeut Liis.

Ingliterapeut
Liis Ugandi:
«Pärast surmalähedast
kogemust tulid inglid. Ja jäid.»

Tervendaja Liis Ugandi (39) suhtleb 
vabalt inglite ja nähtamatu maa-
ilma valgusolenditega. Tema või-

med avaldusid juba varases lapsepõlves, 
kui inglid tõid ta surmasuust elule tagasi. 
Nüüd vahendab naine inglite tervendavat 
väge ja armastavaid sõnumeid ka teiste 
inimestega. Ta õpetab leidma kontakti 
oma kaitseingliga ja jagab nõuandeid, kui-
das lahendada igapäevaprobleeme inglite 
abiga.

Inglid – kes nad on?
«Kui ma inglitega esimest korda kohtusin, 
polnud nad sugugi mitte paksude põske-
de ja kohevate tiibadega, nagu inimesed 
on neid harjunud ette kujutama. Ingleid 
on väga erinevaid ja nad võivad ka meie 
elus end ilmutada mitmel moel. Kui hak-
kasin teadlikumalt inglitega suhtlema, 
nägin neid pehmete kuldsete pallidena —
neid oli kõikjal minu ja mu laste ümber. 
Korra isegi kahtlesin, kas need ikka on 
inglid,» meenutab Liis valgusolendite ko-
gemist. Olukordades, kui ta mõne teraapi-
lise meditatsiooni käigus on püüdnud ing-
lite lähedust mõnele inimesele nähtavaks 
teha, on üllatus olnud päris suur. «Algul 
seisab kõrval suur ingel, aga inimese eh-
matuse peale on ingel end hoopis väike-
seks täpiks muutnud. Teinekord on mul 

le takistuse autoavarii näol — kõik autod 
ees sõitsid üksteisele otsa, mina nende 
seas. Kogu see paanika, õhkpadjad, auto-
remont ja kindlustusega jamamine oleks 
võinud olemata jääda. Edaspidi olen pa-
lunud inglitelt ainult pehmeid ja leebeid 
sõnumeid.»

Kehavälised rännakud
teispoolsusesse
Lapsepõlves ei osanud Liis oma vaimseid 
kaasteelisi ingliteks klassifi tseerida —
nende kohalolu tajus ta tuvide kaudu. 
«Alati kui mul oli raske, ilmusid nad tuvi-
dena akna taha, ja siis me võisime kõikja-
le lennata ...» Tal on alati olnud ka võime 
minna kehast välja rändama. See on ast-
raalrännak, mil uni ja surm on üksteisega 
lähedalt seotud. Mõlemas seisundis lipsab 
hing füüsilisest kehast välja ja hakkab 

 piiramatult ringi liikuma, esialgu toas, see-
järel juba kõrgematel tasanditel, kus pole 
aega ega ruumi. «Ootasin alati magama-
minekut, et une-ärkveloleku piiril kehast 
lendu tõusta ja koos tuvidega rändama 
minna. Inglid justkui kandsid mind kehast 
välja.»

Naine hakkas otsima kehast lahkumi-
se võimalusi pärast traagilist sündmust, 
kui ta oli seitsmeaastasena surmasuus. 
Ta hakkas uppuma ja 
talle anti teispoolsu-
sest valida, kas tulla 
tagasi või minna jää-
davalt. «Tegelikkuses 
oli mu maapealne 
eluülesanne juba soo-
ritatud, kuid mul hak-
kas emast väga kahju, 
nii et ma otsustasin 

jääda.» Selle valikuga pidi tüdruk võtma 
enda kanda uued eluülesanded, mis pol-
nud aga sugugi enam nii kerged. «Mul oli 
sedavõrd raske tagasi oma kehas olla, et 
ma ei tahtnudki enam elada. Proovisin 
seitsmeaastasena endalt elu võtta — mulle 
tundus, et see polnud õige elu,» meenutab 
ta oma toonast identiteedikriisi. Liis rää-
gib, et ta igatses selle erilise õndsa valguse 
järele, mida teispoolsuses koges. «See oli 

nii ilus, kerge, üksiole-
mise tunne. Siin, Maa 
peal, polegi võimalik 
sellist kogemust üld-
se saada.» Seepärast 
pakkusid ka kehavä-
lised rännakud ingli-
terapeudile lohutust, 
kuna ta tundis end 
mujal turvalisemalt FO
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endalgi tuba kuldseid täppe täis,» avaldab 
ingli terapeut.

Valgusolendite kohalolu on Liisi sõnul 
peamiselt ikkagi tuntav ja tajutav. «Nende 
lähedus tekitab sellise sooja, õrna ja ar-
mastava turvatunde.» Kuna inglid käivad 
inimesega elust elusse kaasas, tunneb iga-
üks oma kaitseingli eksimatult ära.

Inglite nägemise ja tajumise kõrval on 
tervendajal võime neid ka kuulda. «Kuu-
len nende juttu. Vahel, kui mõne asjaga te-
gelen, on kõrvalt kohe kuulda, kes ütleb ja 
mida ütleb. Inglijuttu võib tajuda ka selge 
teadmise või piltidena silme ees, tihti saa-
davad nad väga reaalseid märke ka füü-
silisel kujul.» Mürtsatused, plaksatused, 
nipsatused — mõnikord võivad need helid 
olla märguanded inglitelt. «Näiteks jäin 
ma ühel õhtul raamatut lugema ja unus-
tasin hommikuks äratuskella panna. Täp-
selt õigel ajal hommikul kuulsin ma teises 
toas suurt mürtsatust — raamat kukkus 
maha,» toob Liis lõbusa näite sellest, kui-
das inglid ennast meelde võivad tuletada.

Vahel on inglid oma märguannetes ka 
pisut julmad, sest nad ei adu täpselt, kui-
das inimesed oma füüsilist keha tajuvad. 
«Sõitsin autoga ja teadsin, et ma ei tohi 
kindlasti ühte teatud kohta minna, kuid 
ma lihtsalt ei suutnud uudishimule järe-
le anda. Inglid sekkusid, pannes mu tee-

KRISTALLID JA INGLID: Liis töö-
tab ingliterapeudina Kristallikojas, kus 
ta  kasutab oma teraapiates ka kristalle. 
Tema sõnul võimendavad kristallid kõiki 
 energiaid. Kristallide abil on võimalik 
 inglitega saavutada veel lähedasemat 
 kontakti. Vaata lisa: www.kristallikoda.ee

kui oma kehas.
Teist korda pidi ta elu ja surma vahel 

valima siis, kui ta oma esimest last sünni-
tas. «See oli taas väga ilus kogemus: muu-
sika mängis, mind ümbritsesid kuldsed 
energiad, ere valgus ja lahustumise tunne, 
kus ma oma füüsilist keha enam üldse ei 
tajunud. Oli kerge ja mõnus, suur armas-
tuse tunne,» kirjeldab naine ukseläve üle-
tamist teispoolsusesse. Liis pidi endaga 
võitlema, kas minna või jääda, aga siis oli 
laps see, kes teda maisesse ellu tagasi an-
kurdas, sest tema ainus mõte oli, et peab 
lapse eest hoolitsema. «Seda palusid ka 
inglid,» lisab ta.

Nähtamatud abilised eluteel
Sellest päevast peale jäidki inglid naisega. 
«Inimese kõrval on erinev arv ingleid, mõ-
nel rohkem, teisel vähem, kuid igaühel on 

«Nende lähedus
tekitab sellise sooja,
õrna ja armastava
turvatunde.»
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vähemalt üks kaitseingel,» teab tervenda-
ja. Alati on võimalik ingleid endale kaas-
teelisteks juurde paluda. «Olgu sul suur 
või väike mure, inglid aitavad meid kõigis 
igapäevatoimingutes. Neid tuleb ise appi 
paluda! Iseseisvalt sekkuvad inglid ainult 
kriitilistes olukordades — siis, kui me satu-
me situatsioonidesse, mis pole meie elu 
peateele ette nähtud.»

Liis õpetab, et kui oleme tasakaalu kao-
tanud, võime appi kutsuda rahu ingleid. 
«Saatke neid kas või omale koju, et teil 
oleks hea ja mõnus seal olla.» Veel on ar-
mastuse-, külluse-, tarkuseinglid. «Küsige 
kõike, mida vaja on. Neid on lõputult ja 
nad aitavad alati. Isegi vaba parkimis-
kohta võib neid paludes leida,» muheleb 
naine lõbusalt. Iseloomult olevat inglid 
üldse väga mängulised. «Näiteks kui ol-
lakse väga tõsine, püüab ingel alati teele 
veeretada lõbusaid kogemusi, et äratada 
inimeses tema sisemist last. Kui rahmel-
datakse, toob ingel teele aga rahustavaid 
kogemusi jne.»

Ekstreemsematel juhtudel võib in-
gel aga end ka inimesena ilmutada. «Mu 
80aastane vanaema reisis Ameerikasse 
oma õe juurde, kuid tal tekkis sekeldusi 
lendude ümberistumisega ning ka pagas 
oli kaotsi läinud. Kuna inglise keelt ta väga 
ei osanud, valitses tema jaoks suur kaos. 

Kuidas inglitega suhelda?
Inglitelt tuleb ise abi paluda, sest neil pole õi-
gust ilma otsese ohuta inimeste ellu sekkuda. 
Olgu sul suur või väike mure, inglid aitavad 
alati. Ingleid on palju ja erisuguseid: on rahu-, 
rõõmu-, külluse-, kaitseinglid jne.

Inglite kohalolu tajub, kui tunned enda sees 
tugevnenud intuitsioonitunnet, sinu sisse tekib 
hea, soe ja turvaline tunne.

Iseseisvalt sekkuvad inglid inimese ellu 
ainult siis, kui teda ähvardab otsene oht, 
mida pole ette nähtud inimese elu peateel 
kogemiseks.

Äkitselt ilmus ta juurde abi pakkuma in-
diaanlane, selline ehtne, kellel olid suled 
peas. Ta rääkis, et on teel samasse väike-
linna, aitas vanaema pagasi üles leida ning 
juhendas ta ühe lennu pealt teisele. Koha-
le jõudes oli mees kadunud. Kui vanaema 
oma õe käest indiaanlase kohta päris, 
ütles õde, et sealses väikelinnas pole küll 
ühtegi indiaanlast eales nähtud.»

Lapsed ja inglid
Liisi sõnul tajuvad inglite olemasolu väga 
selgelt lapsed, eriti beebid. «Kui beebid la-
lisevad ja just nagu kellegagi räägivad, siis 
pange tähele, kuhu nad vaatavad. Beebid 
on ka väga kohatundlikud, jälgige, millis-
tes kohtades neile olla meeldib.» Kui lap-
sed õpivad rääkima, soovitab naine nen-
de käest küsida, kas nad mäletavad oma 

Liis annab nõu, kuidas inglite 
märguandeid tähele panna
Kui oled millelegi äsja mõelnud või sind 
vaevab mõni mure, võivad inglid sinu 
 tähelepanu püüda mitmel moel.

 � Raamat kukub maha avatuna konkreetselt 
leheküljelt.

 � Raadiost jääb mõni kindel lause sinu kõrvu 
pidama.

 � Jääd silmitsema tänaval reklaamplakatit, 
millel on vastus kirjas.

 � Kuuled kõrvalolevate inimeste vestlusest 
mingit kindlat lauset.

 � Sinu elus hakkavad kindlad numbri-
kombinatsioonid korduma (uuri ingli 
numeroloogia kohta).

 � Kui oled kuhugi hiljaks jäämas, sinu teele 
tekib takistus või näiteks kassajärjekord 
venib pikaks, siis tea, et inglid hoiavad 
sind eemal kohtadest ja olukordadest, mis 
võiksid sulle kahju tekitada. Kõik viivitused 
tulevad põhjusega.

 � Statistika järgi on kõige enam reisijaid 
maha jäänud lennukitest ja laevadest, mille 
teekond on lõppenud katastroofiga.

 � Inglite sõnumid on alati armastavad ja 
 lihtsad. Kui saad negatiivse sõnumi, ei 
 saatnud seda ingel.

inglite nimesid. «Paljudel lastel on oma 
vaimsed sõbrad. Palun ärge naeruvääris-
tage neid, kui nad räägivad midagi, mida 
teie ei mõista. Tegelikult on lapsel väga 
turvaline olla, kui tal on keegi kaasas. Me 
ei tohiks last seepärast maha suruda. Pea-
legi teevad need nähtamatud kaaslased 
ka meie elu palju lihtsamaks. Mul oli alati 
nii lihtne, kui mu lapsed päris pisikesed 
olid. Näiteks kutsusin ma inglid appi, kui 
pidin süüa tegema. Panin lapse pikali, laps 
mängis inglitega ja mina sain söögi valmis 
teha,» jutustab ingliterapeut.

Lõpetuseks soovitab naine lastega 
vaimsetest asjadest rohkem rääkida ja 
enda müstilisi kogemusi nendega jagada, 
siis ei unusta nad oma erilisi oskusi ära, 
sest lastel on kolmas silm vägagi avatud.
 ILONA KARULA

ÕPETAB REAALSUST MUUTMA: Liis 
õpetab, et me kõik saame oma reaalsust 
muuta – kellelegi pole ette kirjutatud kind-
lat elustsenaariumi. «Me kõik võime valida, 
kuidas soovime oma elu peateel käia. Kas 
valime kannatused ja tõmbame halbade 
mõtetega veel musta ning madalat energiat 
ligi või soovime kogeda oma  õppetunde 
külluse, armastuse ja rahu kaudu.» Oma 
reaalsuse muutmiseks on naise sõnul vaja 
luua taotlusi, näiteks et kõik minu elu 
õppetunnid kulgeksid rõõmu ja armastuse 
kaudu.

AITAS INGLITE ABIL LAPSE SAADA: Kui oma energiaid puhastada, võib elu 
 kardinaalselt muutuda. Nii juhtus ühe Liisi kliendiga, kes käis enne uude abiellu astumist 
ingliteraapias ennast vanadest energiatest puhastamas. «Ta teadis juba kümme aastat, et 
tal ei õnnestu lapsi saada, aga kohe pärast abiellumist jäi ta rasedaks. See oli üks imeline 
kingitus selle uue abielu algusele,» meenutab naine.
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